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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Ona Beržinskienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Labai dėkoju, kad jūs sutikote su mumis pasišnekėti. Norėjau 
paprašyti, kad jūs prisistatytumėte. Koks yra jūsų vardas, pavardė? 
Ona Beržinskienė: Ona Beržinskienė. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais jūs esate gimusi? 
Ona Beržinskienė: 1923 metais. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Ona Beržinskienė: Kudirkos Naumiestyje. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prieš karą Kudirkos Naumiestyje ar buvo daug žydų? 
Ona Beržinskienė: Oj, turbūt daugiau nei lietuvių. Pilna buvo. Visos parduotuvės, visokie 
– viskas žydų buvo prieš karą. Mažai kur lietuvių buvo, kelios parduotuvės, taip dauguma 
žydų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote tuos žydus? 
Ona Beržinskienė: Pažinojau visus. Dabar užmiršau kitų pavardes, bet tada pažinojau 
visus. Mes tai gyvenom kartu su jais, augom čia sykiu su jų vaikais, kurie tas parduotuves 
turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs gyvenot kartus su jais, augot kartu su jais. Ar jūs matėt, 
kas atsitiko su jais, kai prasidėjo karas? 
Ona Beržinskienė: Suvarė į vieną gatvę. Kol buvo su mumis, tai gyveno, kaip mes 
gyvenom. O paskui, kai vokiečiai suėmė žydus, sušaudyt nuvarė į žydų kapines. Mes 
nematėm, tik surinko juos visus, vakare girdėjom, kaip šaudo. Ir viskas buvo, užsibaigė. 
Paskui tik žmonės matė (kalbėjo), kad duobės buvo iškastos, sakė, juos ten sušaudė. O 
moteris suvarė į gatves kelias, į getą, ir neleido ten eiti lietuviams. Jau civiliams ten 
vaikščioti nebuvo galima, su jais bendraut neleido, va. Jeigu ką nunešt, tai slapta, 
pasikavoji (pasislepi), bet negalima buvo eiti tenai, į tas gatves. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip surinko vyrus žydus? 
Ona Beržinskienė: Taigi mes nestovėjom palei kiekvieną trobą, tik matėm, kad stovėjo 
vežimas, arklys, vežimas. Išsivedė tą vieną žydą, kur šalia mūsų gyveno, toks buvo 
Jankelis, tą išsivedė. Paskui mes žinom, kad surinko juos kiek buvo, visus iš miestelio. O 
visus nemačiau, kaip juos vedėsi. Vieną tai mačiau, kur šalia mūsų gyveno, o kitus aš 
nemačiau, tik žinau, kad juos visus surinko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot šaudymą? 
Ona Beržinskienė: Girdėjom, taip, vakare betemstant. Tie kapai netoli, ant kalniuko čia 
už miestelio. Ir girdėt buvo šaudymas. Su šautuvais šaudė. Pykšt, pykšt, pykšt, ne jokiais 
automatais, bet su šautuvais. Bet matyt aš nemačiau, tik girdėjom, kad šaudo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug laiko galėjo trukti tas šaudymas? 
Ona Beržinskienė: Nežinau, 15 minučių, pusvalandį, į laikrodį nežiūrėjau, bet neilgai, ką 
ten truko. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tą vieną žydą, tą Jankelį, kurį matėt, kaip jį paėmė, kas jį 
paėmė? 
Ona Beržinskienė: Vyrai. Civiliai vyrai, o kas jie buvo, ar pareigūnai kokie, aš nežinau. 
Civiliai nusivedė jį mandagia forma kaip draugą, pasodino (į vežimą). 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo ginklus tie vyrai? 
Ona Beržinskienė: Nemačiau, ar turėjo, ar neturėjo ginklus. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba jie kalbėjo? 
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Ona Beržinskienė: Lietuviškai, lietuviškai, lietuviai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs juos pažinojote? 
Ona Beržinskienė: Ne, aš jų nepažinojau. Arti taip nebuvau, juk aš savo kiemelyje buvau. 
Pamačiau, kad kaimyną vedasi du vyrai, o taip arti, kad aš juos matyčiau, nemačiau, kas 
ten jie per vieni buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai surinko vyrus ir moteris suvarė į getą, ar jums teko lankytis, 
nueiti į tą getą kaip nors? 
Ona Beržinskienė: Gete nesilankiau, bet mūsų šeimininkė, pas kurią mes gyvenom, 
Kochienė, senukė buvo. Mes patarnaudavom jai, tėvai mano buvo sargai, reikėdavo 
nuvalyti gatvę. Ant kampo tas namas buvo, ir dabar tas mūras stovi dar, tai turėdavo 
valyti gatvę. Mes butą turėjome to namo viršuje, mama buvo sargė ten, tai mes ten 
gyvenom. Tai senukei eidavom patarnaut. Didesnė aš jau buvau, sesuo vyresnė, tai ten 
pas ją kambary patvarkydavom, ba ji buvo akla, nematė, tai jai reikdavo viską patarnaut. 
Sūnus prie jos gyveno, o kiti vaikai buvo kituose miestuose. Bet ji su sūnum, našlė buvo, 
jos vyras buvo miręs, tai ji gyveno čia. Mes patarnaudavom. Tai man tos senukės gaila 
būdavo, tai aš nunešu bulką, duonos. Tai aš aplink apeidavau kita gatve, pro tvorą 
įlysdavau. Tam name, kur ji ant kampo gyveno, ten jai nunešdavau duonos, bulką, va. Tai 
vis prašydavo, paprašyk mamą, kad nusivestų mane pas kunigą, pakrikštys kaip katalikę, 
ir mama prižiūrės mane, kol aš numirsiu. Kad aš paprašyčiau mamos (prašė).Tai aš vis 
gerai, gerai, šeimininke, paprašysiu. Bet aš pamislydavau (pagalvodavau), tokią seną 
moterišką, ir negalima, kur tau, žmogau, kaip tu dabar ją... Sakau, gerai, pakalbėsiu su 
mama. Tai kai aš nueidavau, ji vis klausdavo. Sakau, eis, nueis pas kleboną, pašnekės. 
Taip ir nesuspėjo. Vieną rytą sako, jau visas surinko jas ir išvežė. Aš nemačiau, kaip jas 
surinko, bet jau tuščios gatvės, reiškia, jas išvežė. Klausiu, kaip? Sako, ją įstūmė į 
vežimą, nė nežiūrėjo, galėjo įlipt ar negalėjo, (sakė) katros matė moterys. Ir jas visas 
surinko, mažus vaikus ir išvežė su vežimais. Va. 
Alicija Žukauskaitė: O jas išvežė kur? 
Ona Beržinskienė: Į Paražnių mišką. Ne į Kataučiznos, čia, kur arti, bet toliau, Paražnių 
miškas buvo. Ten buvo, sakė, duobės iškastos, bet aš irgi nemačiau, aš nėjau žiūrėti tenai. 
Bet paskui, po to, kai sušaudė, kiti žmonės ėjo pažiūrėt. Tai sakė, medžiuose buvo 
plaukai. Vaikus, atseit, mažus tai nešaudė. Katra motina laikė už rankų, tai tuos kartu 
nušovė, o kitus tai už kojų, į medį (trenkė), sakė, ir metė į duobę. Taip darė, va. O viena 
mergaitė, - Šamisienė tokia ant kampo gyveno, turėjo savo kepyklą, ir jinai savo mergaitę 
laikė už rankos. Aš nemačiau, taip pasakojo. Ta pati mergaitė taip pasakojo. Nepaleido 
jos, kai šaudė. Nušovė tą motiną, ir ji kartu su ta motina į tą duobę (krito), bet ją 
nenušovė, ji gyva su ta motina į tą duobę įkrito. O ta mergaitė buvo gal aštuonių metų, 
gal septynių tik. Nu, ir paskui, suprantat, kada jie išsiskirstė, tai ta mergaitė jau vakare 
išlindo iš tos duobės ir ten kaime, sakydavo Kūžkalnis (Užkalnis?), ten gyveno žmonės. 
Pas tuos, kur arčiausia, ji užėjo į tą trobą, ji paprašė, kad ją priimtų, pasipasakojo, kad su 
mama kartu į duobę krito, mamą nušovė, o manęs nenušovė, aš gulėjau, kaip negyva, kad 
manęs nenušautų. Reiškia, kada visi išsiskirstė, tai ji išlindo ir pasiprašė pas tuos žmones. 
Tai jie ją priėmė, paslėpė ir ją laikė, tą mergaitę. Paskui kiek laiko ji pas juos gyveno, jie 
ją pakrikštijo. O jie buvo be vaikų, tokie Tamašauskai, tai jie ją apsikrikštijo ir įsidukrino 
kaip savo mergaitę, ir ją augino. Nežinau, ar metus jie ją laikė, ar kiek, vokiečiai čia dar 
tris metus buvo, tai paskui į pabaigą paėmė tą mergaitę vokiečiai. Paskundė kažkas, kad ji 
žydelkaitė, kad ji apkrikštyta. Tai toks buvo Grosmanas užsilikęs, gydytojas geras, jį 
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buvo nesušaudę, ta mergaitė ir to Grosmano tarnaitė ar kas ten buvo, kad juos visus tris į 
vežimą susisodino, nežinau, ar už metų laiko po to šaudymo, ir išvežė, sakė, į 
Kataučiznos mišką ir sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kaip tą Grosmaną išvežė? 
Ona Beržinskienė: Mačiau, stovėjom ant gatvės, ir jis žiūrėjo į žmones. Aš tai negirdėjau, 
toliau buvau. Sakė, tarnavau, dirbau Lietuvos žmonėms, o užsitarnavau kulką, taip jis 
sakė. Aš tai negirdėjau, bet žinot, žmonės stovėjo gatvėje, tai buvo dienos metu, kai juos 
vežė. O aš nebuvau arčiau priėjus, bet aš mačiau, kaip juos vežė. Vežimas važiavo, jie 
trys sėdėjo: ta mergaitė, moteriškė viena ir Grosmanas. Ir juos išvežė. 
Alicija Žukauskaitė: O kas juos išvežė? 
Ona Beržinskienė: Civiliai žmonės. Kas arklį laikė, tai to nepažystu. Kiti tai ar jie 
naumiestiečiai, ar ne, aš jų nepažinojau. Du dar vyrai šalia sėdėjo. Va. Paskui, kai ėjom 
uogaut, parodė, sako, va čia Grosmanas užkastas su ta mergaite. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip atrodė ta vieta? 
Ona Beržinskienė: Prie miškelio, pakrašty. Užversta žemėm, ir viskas. Paprasčiausiai 
(atsidūsta). O giliai, negiliai, kaip jie ten užkasė, aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėjusi į tą vietą po to, kai sušaudė vyrus? 
Ona Beržinskienė: O, kiek kartų. Žydų kapuose belaisvius laidodavo, belaisvius nešdavo 
vieną palei kitą (vieną po kito) negyvus, badu numirusius, taip būdavo išsekę. Vieni kitus 
neša, neša. Ten būdavo kelias į žydų kapus eit nuo tų lagerių, kur lageriai buvo rusų 
belaisvių, tai ten neša ir neša tuos belaisvius. Duobės giliausios iškastos, ten laidoja. 
Vieną eilę laidoja, - čia galvos, o antrą eilę laidoja, - ten galvos, kol prilaidoja tą duobę. 
Tai paskui užpila kalkėm, užkasa. Vienoj duobėj buvo žydai, dar ir komunistų, kuriuos 
nušovė kartu, žydus kai šaudė. Tai mes tankiai (dažnai) nueidavom ant tų kapų. Masinių 
žudynių kapai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jums yra tekę matyti pačiai, kaip guli kūnai? 
Ona Beržinskienė: Belaisvių tai mačiau, žydų tai nemačiau. O belaisvių tai mačiau, kaip 
gulėjo kūnai. Ta duobė buvo neužkasta, ėjom, išsigandom ir nubėgom. Tąsyk tai mačiau, 
kad eilė jau guli. Nuogi, tie kareiviai patys vieni kitus nurengdavo turbūt. Tokie 
perdžiūvę, vieni kaulai. 
Alicija Žukauskaitė: Visai nuogi? 
Ona Beržinskienė: Taip. Taip, tąkart aš mačiau nuogus. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt, kad galvos... 
Ona Beržinskienė: Viena eilė – galvos buvo, o kita eilė – kojos, matyt buvo. Ta duobė 
ilga, o juos skersai laidojo. 
Alicija Žukauskaitė: O belaisvius pačiam Kudirkos Naumiestyje matydavot? 
Ona Beržinskienė: Vesdavosi vokiečių kareiviai į darbus, varydavo. Pulkelį pasiima 
kareivis vienas, nu, dešimt belaisvių, ir vedasi. Vokietis eina šaligatviu, o tie eina šalia. 
Jie jau miršta badu beveik jau, tie belaisviai, tai žmonės – vienas duonos, kitas bulką, tai 
belaisviai eidami pasigriebia, tai tas vokietis keikia, tam belaisviui su buože į nugarą. 
Kaip paduosi, neduoda tas prūsas paduot. Paskui, kai žydelkas sušaudė... Mes gyvenom 
kur dabar kultūros namai, paupy, namuky tam. Paupys buvo, o anoj pusėj upės, upė 
Širvinta buvo, anoj pusė jau Vokietija, tai ten juos... Iš ten ateina kareiviai, pasiima 
belaisvių, atsivaro, kažką kasdavo toj upėj, žvyrą, tai tuos belaisvius atsivarydavo. Ir juos 
vesdavosi per tiltą į Širvintą pietų pavalgyt (?) ir vėl atveda va taip, ir čia jie dirbdavo tie 
belaisviai. Na, o kai jau žydelkas sušaudė, jas nuogas, sako, išrengė, kad visi rūbai... 
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Vežimai parvažiavo, kai sušaudė, tie rūbai kabo per vežimo kraštus, kojinės, visi rūbai. 
Parvežė viską. Prie kultūros namų buvo toks sandėlis, į tą sandėlį visus tuos rūbus ir 
viską. O jos netikėjo, tos žydelkos, kad jas šaudys. Sakė, vyrus išvežė dirbti, ir jas dabar 
veža pas vyrus. Tai kitos netikėjo, o viena tokia, kuri priešais mus gyveno, tokia Kacienė, 
sako, ai, sušaudė mūsų vyrus ir mus sušaudys. O jos tiki, kad veš jas pas vyrus. Prisikepę 
pyragų, uogienės, prisidarę žuvies, visko, prisidėję maisto, - jas veža pas vyrus. Tai kai 
paskui jas sušaudė, tai visą tą maistą, viską parvežė tais vežimais. Ėjo kiti žmonės tų 
rūbų, reiškia, eikit, imkit, kas norit, tuos rūbus. Mes žiūrim, sakom, baisu, taigi mažu 
(gal) rytoj mus šaudys, joms reikia dar tų rūbų. Susitarėm, žinot, šešiolikos metų buvau, 
tai pamislijau (pagalvojau), dar kita mano draugė ir dar kita, mes ten susibūrėme keturios, 
sakom, tą maistą surinkim ir nunešim tiems belaisviams į tą paupį. Kašes (pintines) 
paėmėm didžiules, ten pyragai, ten žuvies, uogienių, visko prisikrovėme, ar keturias 
kašes. Tai dabar kaip? Tas vokietis neduos paduot. O kaip paduosi? Tai mes, žinot, visą 
tą maistą išdėliojom paupy į pievą ir atslinkom į ten, mes kur gyvenom, į alyvų krūmą, ir 
žiūrim, kas dabar bus. Kai tie ras, tai jau jie bus patenkinti, ar ne? Nė į galvą mums 
neatėjo. Atsivarė juos čia po pietų, vienas rado, kitas rado, visi kai puolė į tą pievą rinkt. 
Vienas prisirinko šinelį (milinę) pilną, o kitas neturi nieko, tai tas neduoda, nesidalina jie. 
Ans (tas) iš jo atimt, tai muštynės ten gavosi. Tas vokietis jau juos ramint. Tai du nušovė 
belaisvius. Jie pradėjo muštis tarp savęs. Vienas maisto neduoda, o kitas traukia iš jo. 
Sakom, matai, ką mes padarėm dabar. O misijom (galvojom), gera padarysim. Tai paskui 
tas vokietis visus sustatė, viską atėmė, viską sukrovė į krūvą, visiems padalino viską 
paskui. O mes jau nesirodėm nė viena. Tai jis paskui, išėjęs į gatvę, klausia, kas taip 
padarė. Nė viena mes nežinom, kas taip padarė, o mes jau žinom, kad negerai padarėm. 
Tai paskui padalino visiems, padalino, bet jau du nušovė belaisvius. Paskui padalino, jie 
suvalgė, dirbo toliau, paskui vedėsi į tą Širvintą. Tai va, tą maistą surinkę nunešėm 
belaisviams. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tuos du kareivius paskui išnešė iš ten? 
Ona Beržinskienė: O, nežinau, į viršų šovė, kaip ten tuos du... Mes jau išsigandę 
išsilakstėm. 
Alicija Žukauskaitė: O su kokiais ginklais buvo vokiečiai? 
Ona Beržinskienė: Su šautuvais. Ant peties šautuvas, ir viskas. Ne su jokiais pistoletais, o 
šautuvas kaip kareivio. Paprasti kareiviai, ir buvo kaip kareiviai su šautuvais, ir taip 
prižiūrėjo tuos belaisvius. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo lietuvių, naumiestiečių, kurie dalyvavo, jūs matėt ar 
žinot? 
Ona Beržinskienė: Aš tai nemačiau. Sakė, kad dalyvavo, buvo, bet aš tai nemačiau, ba 
nebuvau toj vietoj, tai ir nemačiau. Vienas jaunas toks buvo, mūsų metų. Tokių jaunų 
buvo keli Naumiestyje. Su vienu tai mes plytinėj dirbom, puodus gaminom. Palaukit, 
kaip čia buvo? Taip, jis buvo nei teistas, nei nieko. Mes dirbom kartu, jis buvo toks 
jaunas, linksmas vyrukas, o paskui po to incidento jis dirba, puodą suka (žiedžia). Suka 
puodą ir žiūri į tą puodą, o mes ten aplinkui, viena tą daro, kita tą daro. Aš nė 
nepastebėjau, kad jis žiūri į vieną tašką. Tik susyk (staiga) kaip jis šoko nuo to šablono, 
įgnybo man (?). Sakau, ką jis misija (galvoja) taip darydamas? Ar jam jau galvoj maišėsi, 
ar jį sąžinė graužė. Bijodavom mes paskui jo iš tolo, vengdavom. Paskui, kai (vokiečiai) 
traukėsi, pabėgo į Ameriką, ar kur jis išbėjo, jo neliko. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia jo pavardė, gal prisimenate? 
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Ona Beržinskienė: O, palaukite, jis buvo pasikeitęs tą pavardę. Jis buvo Jurkšaitukas, 
Jurkšaitis, paskui, sakė, jis pasikeitė pavardę. Dar vienas buvo toks, parduotuvę laikė 
tokią, tai sakydavo, kad nuo jo traukia kaldrą (apklotą). Tėvai jo gyveno Pasplyne (?), o 
jis čia turėjo kambariuką ir dirbo parduotuvėj. Jaunas vyras, į šokius ateidavo dar. Jonas, 
Jonas, o kaip ta jo pavardė, aš ir nežinau. Jis su draugu gyveno kambary, tai sakydavo, 
vidury nakties jis žiemą per sniegą bėga pas tėvus. Nuo jo kaldrą traukia. Sako, traukia 
nuo manęs kaldrą. Tas (kaimynas) sako, ką tu? Nu, va, nuo manę traukia kaldrą. Šaukia, 
bėga tekinas pas tėvus miegot. Tai jau jie, matyt, kai šaudė tuos žydus... Juk kartu augom, 
kartu bendravom, buvo jaunų mergaičių (žydaičių), tokių kaip jisai, mes visi jaunimas, 
čia visi gyvenom, čia visi augom. Ir kaip dabar jie šaudė jas? Tai vis tiek, matyt, žmogui 
ant sąžinės. Jau jie nebuvo tokie normalūs, kaip prieš tai. Sakė, buvo daugiau 
naumiestiečių, kurie dalyvavo. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėčiau sugrįžti prie to epizodo, kai jūs matėt tuos moterų rūbus 
po sušaudymo. Ar jūs matėt, kai jie buvo gabenami, ar kai jau jie buvo atvežti? 
Ona Beržinskienė: Miestely kai vežė. Toj gatvėj, kur mes gyvenom, važiavo tas vežimas 
ir įvažiavo į tą kiemą. Ir tie visi rūbai, žinot, pilnas tas vežimas tų rūbų, ten jų buvo ne 
dešimt, ne dvidešimt, daug, kojinės kabo, liemenėlės, vienu žodžiu, sumesti tie rūbai, 
įvažiavo į tą kiemą, paskui, sakė, iškrovė, mes jau nežiūrėjome. Mes ant kampo buvome, 
ir atvažiavo tas vežimas, važiavo su tais rūbais, va. 
Alicija Žukauskaitė: O tie rūbai buvo švarūs ar purvini? 
Ona Beržinskienė: Žinot, nežiūrėjau aš, kokie ten rūbai buvo ir kaip ten jie buvo. Tos, 
kurios ėjo ir rinko, tai gal (matė), o mes tik pasibaisėjom, kad eina jos ten tų rūbų. 
Alicija Žukauskaitė: O kunigas bažnyčioj ar sakė ką nors po to šaudymo ar nieko nesakė? 
Ona Beržinskienė: Ne, žinot, neatsimenu, nieko negirdėjau tuo momentu. Nieko jis 
nesakė, tada nieko jis nesakė, kunigas nesikišo į jokias politikas. Bent aš jau negirdėjau, 
nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau paklausti vieną dalyką. Kai grįžo tas vežimas, ten tik 
vienas vežimas buvo? 
Ona Beržinskienė: Aš tik vieną mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tą vežimą lydėjo? 
Ona Beržinskienė: Lydėjo tas (žmogus, vežikas), jis nesėdėjo vežime, jis ėjo šalia, 
pasiėmęs už vadžių, o šalia ėjo du vyrai su šautuvais, o kas tie vyrai, aš neįsižiūrėjau į 
juos. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformom tie du vyrai? 
Ona Beržinskienė: Ne, ne, neuniformuoti, civiliai apsirengę. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba jie kalbėjo? 
Ona Beržinskienė: Lietuviškai. Būdavo, vedasi tuos belaisvius. Mano tėtis buvo stalius. 
Tai būdavo, vienas vokietis vis atsiveda belaisvių pas tėtį, kad jis turi dirbt ką nors, kad 
padėtų. Tai jisai (vokietis) paskui pasakojo, kad žydelkas šaudė, mes nėjom šaudyti, 
kareiviai. Jie kareiviai. Mus varo, mes turim eit, o čia civiliai žmonės ir moteris, ir 
mergaites, vaikus šaudė, ir moteris šaudė. Paprasti civiliai žmonės. Tas vokietis taip 
pasakojo, pas tėtį kai atėjo. Jau baisu, paprasti žmonės, civiliai, kaip visi. Mes einam į 
frontą, mes kareiviai, jei manęs nenušaus, aš turiu šaut vis tiek. O, reiškia, čia civilius 
žmones (žydus) šaudyt nesutiko tie kareiviai. Jis taip pasakojo, tas kareivis. O civiliai, 
patys vietiniai gyventojai, ėjo ir šaudė. Tai tas kareivis tėtei vis skundėsi ir pasakojo, kad 
jau baisu jam. Tai va. Mažu kas ten ėjo ir matė, mes tai nedalyvavom. Ką matei, tai tik 
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tiek. Matai, kad ateina kareivis priešais, o šalia eina žydelka, žydų tautybės moteriška. O 
jos jau turėjo prisisiuvę tokias geltonas žvaigždes. Jeigu eina šaligatviu, tai priešais atėjęs 
vokietis kai stums nuo šaligatvio ant vidurio gatvės. Jai nevalia šaligatviu eit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar esat mačius, kaip stumdavo? 
Ona Beržinskienė: Vieną mačiau. Ėjo šalia manęs draugė tokia, pažystama, kartu augom. 
Nu, ir mudvi kalbėdamos ėjome. Nu, ir nepamačiau, kad tas vokietis ten ateina, ir ji 
nepastebėjo turbūt. Jis užkeikė (užrėkė, nusikeikė) ir nustūmė, ji parkrito ant gatvės. Kaip 
drįsta eit šaligatviu? Tai tą vieną mačiau. Sakydavo, kad negalima joms eiti šaligatviu, tik 
gatve. Va. Jų čia daug nebuvo, jie čia Širvintoj stovėjo, tie vokiečiai. Per tiltą tai jau 
Vokietija, tai jie ten stovėjo, bet kai reikalas, tai čia miestelyje jie tankiai maišydavosi. 
Tai belaisvius prižiūrėjo čia Naumiestyje, tai į darbus varydavosi tuos belaisvius. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar ką nors prisimenate, kas su žydų likimu susiję? 
Ona Beržinskienė: Nu, ką, iki karo, kai gyvenom, tai bendravom kaip su sau lygiais. Ir 
gyvenom iki karo. O kai sykį užėjo, viskas. Sušaudė ir jau neliko. Va. 
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